STATUT
PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE
V ROCE 2022
Pravidla pro čerpání finančních příspěvků pro vedoucí rybářských kroužků v Územním svazu města
Prahy.

1) Použití příspěvku
Příspěvek je určen pro odměnu (dohodu o provedení práce) vedoucímu za vedení rybářského
kroužku.

2) Podmínky pro splnění nároku čerpání příspěvku
Vedoucí je povinen odpracovat minimálně 30 hodin za školní rok (září až červen). Počítá se pouze čas
strávený na pravidelných schůzkách s dětmi. Schůzky musí probíhat alespoň po dobu šesti měsíců
(nemusí být v kuse), přičemž se kroužek sejde minimálně dvakrát měsíčně. Schůzkami s dětmi se
rozumí i online forma.
Př.: Kroužek se sejde poprvé v září, dále se bude scházet v říjnu, listopadu, následně do poloviny prosince.
Kroužek znovu začne v březnu, a bude dále pokračovat až do konce června. Rybářský kroužek se bude
konat pravidelně dvakrát měsíčně a bude trvat 2 hodiny. Vedoucí odpracuje 30 hodin čistého času.

3) Žádost o čerpání
Vedoucí rybářského kroužku, který chce žádat o příspěvek, vyplní přiložený formulář „Potvrzení o
vedení rybářského kroužku“. Součástí tohoto formuláře je i potvrzení předsedy příslušné místní
organizace, pod kterou kroužek spadá, o konání kroužku. Vyplněný formulář zašle vedoucí ke
schválení předsedovi odboru mládeže (elektronicky, poštou nebo předá osobně).

4) Odevzdání žádosti
Vyplněný formulář zašle vedoucí ke schválení předsedovi odboru mládeže (elektronicky, poštou nebo
předá osobně) po ukončení pravidelných schůzek kroužku v daném školním roce, nejpozději však do
31. srpna.

5) Přidělení příspěvku
O přidělení příspěvku rozhoduje předseda odboru mládeže. Na požádání je žadatel povinen dodat
důkazy o vedení kroužku (např. seznam dětí, kontakty apod.).
Schválené formuláře (potvrzené od předsedy příslušné MO, kam kroužek spadá, a potvrzené od
předsedy odboru mládeže) odevzdá předseda odboru mládeže ekonomce ÚSMP, která následně
vystaví dohodu o provedení práce. Částka bude vedoucím odeslána na bankovní účet.

6) Výše příspěvku
Pro rok 2022 je výše příspěvku 8 000 Kč.

Formulář o potvrzení vedení rybářského kroužku
Vyplní vedoucí rybářského kroužku, žadatel o finanční příspěvek
Já ……………………………………………………. (jméno a příjmení), narozen dne ……………………….,
členem v MO ČRS ÚS města Prahy ………………………………………………………………(název MO)
jsem ve školní roce 2021/2022 vedl ve výše uvedené MO dětský rybářský kroužek,
na který chodilo celkem ……………. dětí.
Tento kroužek probíhal pravidelně ………………………………………………………………………………
(čas a období, kdy kroužek probíhal).
Na základě tohoto formuláře žádám o finanční příspěvek z fondu dětí a mládeže.
Můj bankovní účet pro zaslání příspěvku je: ………………………………………………………………….
Mé údaje pro vytvoření dohody o provedení práce jsou: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adresa trvalého bydliště, číslo OP, rodné číslo).

Vyjádření předsedy či jednatele příslušné MO
Potvrzuji výše uvedené údaje o vedoucím a rybářském kroužku v organizaci jíž jsem
předsedou/ jednatelem.
…………………………

…………………………………………………………………………………………………

datum
Vyjádření předsedy odboru mládeže

jméno, příjmení a podpis

